
 

 
 

  
 

  

Utbildningsmaterial: 
Nationella minoriteter 



 

 

Bakgrund 
Judar, romer, sverigefinnar, samer och 
tornedalingar har från och med 1 januari 
2010 stärkta rättigheter enligt lag 
(2009:724) om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk (vilka ytterligare förstärktes 
2019) 

Detta utbildningsmaterial ger dig en 
övergripande information om nationella 
minoriteter att ha kännedom om i din roll 
som förtroendevald i Nyköpings kommun.   

Språk och kultur 
Kommunen har ett särskilt ansvar för att 
skydda och främja de nationella 
minoritetsspråken, samt för att främja de 
nationella minoriteternas möjlighet att 
behålla och utveckla sin kultur i Sverige. 
Barns utveckling av en kulturell identitet 
och användning av det egna 
minoritetsspråket ska främjas särskilt.  

Minoritetsspråk 
De fem minoritetsspråken är:  
- Romani chib 
- Jiddisch 
- Finska 
- Meänkieli 
- Samiska 
Inklusive respektive språkvarianter 

 

 

Inflytande och samråd 
Kommunen ska ge nationella minoriteter 
möjlighet till inflytande i frågor som berör 
dem och så långt det är möjligt samråda 

med minoriteterna i sådana frågor, i syfte 
att kunna beakta synpunkterna i 
kommunens beslutsfattande. 

Barn och unga 
Kommunen ska särskilt främja barns och 
ungas möjligheter till inflytande och samråd 
i frågor som berör dem och anpassa 
formerna för detta till deras förutsättningar. 
Detta är även sammankopplat med 
reglerna i barnkonventionen och hur vi som 
kommun arbetar övergripande med barns 
inflytande (separat utbildningsmaterial finns 
kopplat till barnkonventionen).  

Information och riktlinjer 
Vi som kommun ska informera nationella 
minoriteter om deras rättigheter och 
kommunens ansvar enligt lagen om 
nationella minoriteter och 
sammanhängande föreskrifter.  

Kommuner ska också anta mål och riktlinjer 
för sitt minoritetspolitiska arbete.  

Tjänsteorganisationen i Nyköpings 
kommun genomför just nu ett 
förbättringsarbete inom detta område, 
utifrån lagen om nationella minoriteter, 
bl.a. med stöd av en extern utredning 
som genomfördes under år 2022.  

 

Ytterligare material 
Som förtroendevald i Nyköpings kommun 
är detta ett viktigt område att ha kunskap 
om. Vi uppmuntrar dig att titta på en 
utbildningsfilm som nås via denna länk:  



 

 

Grundutbildning minoritetslagstiftning - 
Minoritet.se 

På samma webbsida (minoritet.se) finns 
också mer information om 
minoritetslagstiftningen och kommuners 
ansvar kopplat till detta gällande 
exempelvis skola, äldreomsorg m.m.  

Frågor 
Om du har frågor - kontakta 
kommunledningskansliet.   

https://minoritet.se/7452
https://minoritet.se/7452


 

 

  

Politisk beredning och samordning 
Nyköpings kommun 
Tfn växel 0155-24 80 00 
nykoping.se 
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